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PROCESSO ADMINISTRÁTIVO NS 2OZ7OOOO9/2O21 - CPL- PMSB/MA
Contrato ns 20210309003 CPL- PMSB/MA
ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 012/2021

VISTO P-

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,,
ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO E DO
OUTRO LADO A EMPRESA: MOTORMAQ EMPREENDIMENTO
EIRELI

Pelo presente instrumento particular de contrato de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÀ0
BERNARDO/MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNIC|PAL DE SAÚDE, pessoa
jurÍdica de direito público interno, lnscrita no CNPI sob o ne 13.956.238./0001-37, Situada na Rod. MA 034 NR
10 KM 03 - Abreu - São Bernardo, Estado do Maranhão, representado pelo Secreuário SR. FRANCISCO DAS
CHAGAS CARVALHo, portador da Cédula de ldentidade É 572348 e do CPF ne 182.609.183-15, residente e
domiciliado na cidade de Magalhães de Almeida, no uso de suas atribuições legais que lhe confere poderes para
celebrar com a empresa: MOTORMAQ EMPREENDIMENTO ElRELl, estabelecida na Avenida Getulio Vargas,83
A Centro São Bernardo/MA, inscrita no CNPj sob o n".28.984.919 /0001-86, neste ato representada pela Sr.a
THAIS SILVA DE LIMA, brasileira, CPF: 9A4.207.552-49 doravante denominada COI{TRATADA, têm entre si
.iusto e pactuado, nos termos contidos na proposta objeto do PE na 007 /2021, e PROCESSO ADMINISTRATIVO
N, -202100009/2021 edaATADE REGISTRO DE PREÇOS NR. 012/2021qlue se regerá pela Lei n.q 8.666193,
mediante as cláusulas e condiçôes seguintes:

cúusulÁ PRIMEIRA - DO OBJETO O presente COI{TRATO tem por base legal o PROCESSO ADMINISTRATM
Ne ?.02LOOOO9 /2021 - CPL-PMSB, tendo por objeto o fornecimento parcelado de Pneus. Para atendimento da
secretaria de Saúde do Municipio, Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital seus
anexos e a Proposta da Contratada e ATA DE REGISTRO DE PREÇO. Conforme preceituar o artigo 55 inciso XI de

v./inculação ao edital de licitação ou termo que a dispensou ou inexigiu, ao convite e a proposta do Iicitante vencedor.

cúUsUIÁ SEGUNDA - Do vAI.oR
O Valor global pela aquisição do objeto contratual é de R$: 308.228.00 ( trezentos e oito mil duzentos e vinte e
oito reals), que inclui os tributos, encargos, frete ou despesas de qualquer natureza que incidam sobre o ob.ieto do
contrato.

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UND QUANT V. UNIT V. TOTAL

B Pneu 185/60/15 Fate/Coodyear und 100 465,58 46.558,00

1,4 Pneu 175-70-14 Fate/Goodyear Und 150 381,00 57.150,00

22 Pne\s zLS /7 5/17 .5 Fate/Goodyear und 75 1.250,00 93.750,00

76 Pne,r 265/7O 116 Fate/Goodyear Und 100 1.1.07,70 tto.770,o0
308.228,00

cúUsUI.A TERCEIRA . Dos REcURsos FINÂNcEIRos
DOS TERIIIOS DE REFERÊNCIA: As despesas decorrentes da conratação da presente licitação

correrão por contá de Recurs$:

SAÚDE
70.122.0839.2206.0000 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIa OO NOVO CORONAVíRUS (COVtD-191
3.3.90.30.00 - Material De Consumo \/
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PREFEITURA MUNICIPAT DE SÂO BERNARDO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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10.301.0340.1015.0000 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNtCTpAL DE SAÚDE
3.3.90.30.00 - Material De Consumo

VISTO

10.305.0340.2070.0000 - MANUTENÇÂO DO ptSO DE VlcrLÂNCrA EptDEMIOLÓcrCA
3.3.90.30.00 - Material De Consumo

ct,lísulÂ QUARTA - Dos AcRÉsIMos E sUpREssôEs
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem necessários no fornecimento dos materiais, objeto deste contrato, até 250lo fvinte e cinco) por cento do valor
inicial atualizado do contrato, em observância ao art. 65 § 1q da Lei 8.666/93.

CúUSUIÁ QUTNTA - Do PRÁzo DE vIGÊNGh
O presente contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e findar-se-á no dia 3l/12/2021, podendo ser

--rorrogado, 
após manifestação das partes envolvidas, mediante Termo Aditivo, conforme artigo 57, inciso l, da Lei

nq 8.666/93, e suas alteraçôes.

cúusurÁ sExrA - DA nscAJJzAçÃo
A fiscalização do Contrato será efetuada por servidor designado pela Secretaria de Adminiseação que poderá a

qualquer tempo, determinar o que for necessário à regularização da falta do fornecimento observando, bem como
propor a aplicação das penalidades prêvistas deste instrumento.

CúUSULA SÉTIMA . Do PAGÂMENTo
O pagamento será efetuado após apresentafro da Nota fiscal correspondente aos produtos adquiridos já a Nota
Fiscal deve está devidamente atestada pelo Setor Competente e seÉ efetivado no prazo de até 30 (trinta) dias
contados da datâ do atesto.

PAR/íGRAFO PRIMEIRO - Os pagamentos, serão creditados em nome da CONTRATADA, mediante transferência
bancaria em conta corrente da CONTRATADA uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste Contrato.

PARÁGRAIO SEGUNDO - Qualquer erro ou omissão ocorrida na documentação fiscal será motivo de correção por
pane da CONTRATÁDA e haverá, em decorrência, suspensâo do prazo de pagamento até que o problema seja
defi nitivamente sanado.

\4ARÁGRAFO TERCEIRO - A cada pagamento realizado, a CONTRÂTADA deverá comprovar sua regularização
fiscal e com o Fisco Federal e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. Tal comprovação será feita
mediante apresentação de Certidão negativa de debito - CND. Bem como, manter conforme artigo 55 inciso XIll da
obrigação da contratada de manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por
eles assumidas, todas as condições de hâbilitação e qualificação exigidas na licitação.

PARÁGRÁrO OUARTO - A CONTRATANTE não pagará juros de mora por atraso no pagamento, cobrado através
de documentos não hábil, total ou parcialmente, bem como por motivo de pendência ou descumprimento de
condições contrárias.

cúUsUTÁ oITAvA. Do REAruSTE
O valor do presente Contrato só poderá ser reajustado durante o prazo de sua vigência, se houver aumento
autorizado pelo governo Federal.
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cúUsUIÁ NoNA - DAs oBRIGAcÔEs DA CoNTRATANTE I

A CONTRATANTE obrigar-se-á: 
Ia) Acompanhar e fiscalizar a execução do conúato; i

b) Designar um servidor da Secretaria Municipal de Administração que será responsável pelo 
I

acompanhamento e fiscalização da execução do obieto do presente contrato. Ao servidor 
I

designado, compete entre outras obrigações, verificar a qualidade, inviolabilidade das embalagens, 
I

estado de conservação e validade dos produtos, anoürndo em regisúo próprio todas as ocorrências 
I

relacionadas a execução do contrato determinando o que for necessário a regularização das faltas 
I

ou defeitos observados; ç ]vl
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BER
ESTADO DO MARANHÃO
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SECRETARIA MUNTCIPAT DE SAÚDE
FUÍ{DO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPI: 13.9s6.238/0001-37

VISTO

c) Fornecer a qualquer tempo e com o Máximo de presteza, mediante solicitação escritá da
CONTRATADA, informações adicionais, para dirimir duvidas e orientâ-la em todos os casos
omissos;
d) As decisões e providencias que ultrapassarem as competências, do representante deverão ser
solicitadas, a seus superiores em tempo hábil para adoção das medidas convenientes;
e) Receber o obieto do contrato na forma do art. 73, inciso ll, alíneas a e b da Lei 8.666/93.

cúUsulÁ DÉCIMA - DAS oBRIGAcÔEs DA GoNTRATÂDÂ
O presente Contrato não poderá ser obieto de cessão ou transferênciâ, no todo ou em parte.
A CONTRÂTADA obrigar-se-á a:

a) Entregar os serviços obieto deste confato mediante emissão de Nota de Empenho ou Ordem
de Serviços e cronograma de entrega fornecido pela Secretaria Municipal de Administração, em
estritâ observância a sua proposta e ao Anexo VI, observando a qualidade.

c) Manter preposto com anuência da Administração Municipal na localidade da prestação do
serviço para representá-lo na execuçâo do contrato e prestar esclarecimentos necessários ao
servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execução do fornecimento, e a Secretariâ
Municipal de Administração, quando solicitado;
d) Observar o horário do expediente administrativo, compreendido entre 08:00 h as 12:00 como
sendo o horário administrativo para tratar sobre o contrato e serviços, de segunda a sexta-feira;
e) Cumprir Íielmente o estabelecido nas clausulas e condições do presente contrato e de seus
documentos integrantes, com observância dos requisitos, bem como da legislação em ügor para
perfeita execução do contrato;

0 Arcar com todas as despesas, exigidas por lei, relativas ao objeto do contrato respondendo pelos
encargos trabalhistas, preüdenciádos, e comerciais resultantes da execução do contrato e ouEos
correspondentes;
g) Responder pelos danos causados diretâmente a administração ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo na execução do contrato não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em
face da fiscalização ou acompanhamento efetuado pela Secretâria Municipal de Administração;
h) Reparar, corrigir ou substiürir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto deste contrato
em que se verificarem vÍcios, defeitos ou incorreções resultantes da execuÉo.

0 descumprimento, total ou parcial, por parte da CONTRÁTADA, de qualquer das obrigações ora estabelecidas,
sujeitará a CONTRATADA as sanções preüstas na Lei Federal na 8.666/93, aplicando nos arügos 81 a 88.

PARÁGRAFO PRIMERO - O atraso iniustificado no cumprimento do obieto deste Contrato suieitará a

CONTRATADA, à multa de mora correspondente a 0,3y0 (três centésimos por cento) ao dia, sobre o valor do
fornecimento, até o limite de 100/o (dez por cento).

PARÁGRAFO SEGUNDO - Além da multa indicada no parágrafo anterior, a CONTRATANTE poderá, garantida a

prévia defesa, aplicar à CONTRATADA na hipótese de inexecuÉo total ou parcial do Contrato, as seguintes sanções:

a) Advertência;
b) Multa de 10 o/o (dez por cento) sobre o valor do Conrato;
c) Suspensão temporária de participa@o em licitação e impedimento de contratar com a
administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
d) DeclaraÉo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição.
e) As sanções previstás nas alíneas "a", -c" e "d" podendo ser aplicadas conjuntamente com a
prevista na alínea "b".

PARÁGRAFOTERCEIRo - Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escrita à CoNTRATADA
e publicada no jornal Oficial do Estado ou DOU, cofistando o fundamento leBal, excluÍdas os casos de aplicaçâo das
penalidades de advertências e multa de mora. 
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CLÁSUIÁ DÉGIMA SEGUNDA . DA REscIsÃo
A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as previstas
em lei.
Consütuem motivos para a rescisâo deste ConEato:

a) - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificaçôes, pro.ietos ou prazos;
b) - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especincações, projetos e prazos;
c) - a lenüdão do seu cumprimento,levando a CONTRATANTE a comprovar a

impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos
estipulados;
d) - o atraso iniustificado no inÍcio da obra, serviço ou fornecimento;
e) - a paralisação do fornecimento, sem iusta causa e prévia comunicação à C0NTRATANTE;

0 - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com outrem,
a sessão ou transferência totnl ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação não
admitidas no edital e no contrato;
g) - o desatendimento das determinações regulares emanadas pelo servidor a comissão
designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as Secretaria Municipal
de Secretaria Municipal de Administração;
h) - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1e do art. 67
destâ Lei Federâl ne A.666/93;
i) - a decretação ou a instauração de insolvência civil;
j) - a dissolução da sociedade ou o falecimento da CONTRÂTADA;
k) - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudique a execução do contrato;
l) - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, iustificadas e

determinadas pela máxima autoridade da esfera administratíva a que está subordinado a

CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;
m) - a supressão, por parte da CONTRATANTE, compras, acarretando modificação do valor
inicialdo contrato além do limite permiüdo no § 1s do arl 65 desta lei;
n) - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a

120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do
pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado a CONTRATADA" nesses casos,
o direito de optar pela suspensão do cumpúmento das obrigações assumidas até que seja
normalizada a situação;
o) - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CoNTRATANE
decorrentes dos fornecimentos já recebidos salvo em caso de calamidade pública, grave
perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito de optar pela
suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seia normalizada a situação;

E

PARr(GRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo,
assegurando o contraditório e a ampla defesa.

PAR/íGRAro SEGUNDo - A rescisão deste Contrato poderá ser:
a) determinada por ato unilateral e escrito da Administraçâo nos casos enumerados nas

alíneas 'a' a 'l' desta cláusula:
b) amigável, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo da licitação, desde
que ha.ia conveniência para a CONTRATANTE;
judicialmente, nos termos da legislaÉo.

C[,,/íSUIÁ DÉCIMA TTRCETRA - DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS
Os serviços deverão ser entregues conforme Cronograma constante nos anexos planilhas orçamenúrias, parte
integrante deste.
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E por estarem de acordo, depois de
lavrado em 3 [três) üas de igual teor e forma, assinado pela

CONTRATAN

PREFEITURA MUt{tCtPAL DE SAO BERÍ{
ESTADO DO MARAT{HÃO

lido e

Municipa
Chagas C alho I

VISTO

e, foi o presente instrumento
baixo

ARDO(MA), 09 DE MARÇO DE 2021

o

í<2

e
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

FU]TDO MUNICTPAL DE SAÚDE
CNPJ : 13.956, 234 I OOOL-37

PARÁGRÂFo PRIMEIRo - o objeto do contrato será recebido conforme Cláusula Décima, sendo que os serviços
que não satisfizerem as condiçôes citadas na proposta e no edital serão recusados e colocados a disposição da
CONTRÂTADA, para serem corrigidos, dentt.o do prazo estabelecidos entre as partes;

PARíGRAFo SEGUNDO - A critério da Prefeitura Municipal de SÂO BERNARDO poderá ser concedido novo prazo
para recebimento dos serviços reieitado. Ocorrendo a rejeição pela 2a vez, o contrato podeÉ ser rescindido. A
C0NTRATADA será notificada para regularizar no prazo Maximo de 15 (quinze) dias corridos, sob o risco de incidir
nas penalidades previstas no Art. 87 da lei n'8.666/93;

cúsUIÁ DÉCIMÁ QUINTA - DAs ALTERÁçÕES
Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, no caso previsto no alt da Lei n" 8.666/93

entro do prazo de 20 (vinte) dias, contados da sua assinatura, a CONTRATANTE providenciará a publicação em

resumo, do presente Contrato.

CúUSUIÁ sÉnMA - DO FORO
O foro da Comarca de SÃO BERNARDO no Estãdo do Maranhão, será o competente para dirimir dúvidas ou
pendências resultantes deste Contrato.

Cl*;
MOTORMAQ EMPREENDIMENTO EIRELI

CNPI ne. 28.984.919/000 1-86
THAíS SILVA DE LIMA,
CPF ne.984.2o7s52-49

TESTEMUNHAS:

CPF

OBE

ado confo
e testemun

CPF
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BE
ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA MUNICIPAT DE SAÚ
FUNDO MUNICIPAT DE SAÚDE

Ct{PJ: 13.956.238/0O01-37

PM - FOLHA NO q
PROCESSO 9 1A1
MODALIDADE a
VISTO

PLANILIIA ORçAMENTÁRIÁ

SECRETARIA DE SAUDE

ITEM PRODUTOS MARCA QTDE R$ UNIT. R$ TOTAL
1 PNEU 265 70X16 FATE z, R$ 7 7 0,00 R$ 19.250,00

2 PNEU 215-75R 17,5 STEELMAK FATE R$ 1.051,00 R$ 2.627 ,50

3 PNEU 215.75R 17,5 SHANG FATE R$ 2.422,50

4 PNEU 175X70X14 FATE 20 R$ 268,00 R$ 5.360,00

SUBTOTAL: CINQUENTA E NOVE MIL E TREZENTOS E VINRTE R.EÂIS
R$

29.660,OO
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N9 2O21OOOO9/2O2I . CPI,- PMSB/MA
Contrato ne 20210309003 CPL- PMSB/MA
ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 012/2021

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO- MUNICIPAL DE SAÚDE,,
ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO E DO
OUTRO LADO A EMPRESA: MOTORMAQ EMPREENDIMENTO
EIRELI

Pelo presente instrumento particular de contrato de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
BERNARD0/MA, através da SECRETARIA MUNtCtpAt DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE, pessoa
jurÍdica de direito público interno, inscrita no CNPI sob o nq 13.956.238./0001-37, Situada na Rod. MA 034 NR
10 KM 03 - Abreu - São Bernardo, Estado do Maranhão, representâdo pelo Secretário SR. FRANCISCO DAS
CHAGAS CARVALHO, portador da Cédula de ldentidade ne 572348 e do CPF ne 182.609.183-15, residente e
domiciliado na cidade de Magalhães dê Almeida, no uso de suas atribuições legais que lhe coníere poderes para
celebrar com a empresa: MOTORMAQ EMPREENDIMENTO EIRELI, estabelecida na Avenida Getulio Vargas,83
A Centro São Bernardo/MA, inscrita no CNPf sob o n'.28.9W.919/O001-86, neste ato representada pela Sr.a
THAIS SILVA DE LIMA" brasileira, CPF:9A4.2O7.552-49 doravante denominada CONTRÂTADA, têm entre si

iusto e pactuado, nos termos contidos na proposti objeto do PEne OO7 /2OZl, e PROCESSO ADMINISTRATIVO
Ne -ZOZIOOOO9 /2021 edaATADE REGISTRO DE PREÇOS NR.01?/2027 quese regerá pela Lei n.e 8.666/93,
mediante as cláusulas e condições seguintes:

cúusuLA PRIMEIRÂ - DO OBJE-IO O presenre CONTRATO rem por base legal o PROCESSO ADMINISTRATwO
Ne 2OZ1OO009 /2021 - CPL-PMSB, tendo por ob.ieto o fornecimento parcelado de Pneus. Para atendimento da
secretaria de Saúde do Municipio, lntegram o presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital seus
anexos e a Proposta da ConEatada e ATA DE REGISTRO DE PREÇO. Conforme preceituar o artigo 55 inciso XI de

\-,r'inculação ao edital de licitâção ou termo que a dispensou ou inexigiu, ao convite e a proposta do licitante vencedor.

CúUSUIÁ SEGUNDA . Do vALoR
0 Valor global pela aquisição do obieto contratual é de R$: 308.228.00 ( trezentos e olto mil duzentos e vlnte e
oito reais), que inclui os tributos, encargos, frete ou despesas de qualquer natureza que incidam sobre o obieto do
contrato.

ITEM DESCRTÇÃO MARCA V. UNIT V. TOTAL

I Pneu 185/60/15 Fate/Goodyear 100 465,58 46.558.00

1,4 Pner 17 5-7O-14 Fate/Coodyear Und 150 3 81,00 57.150,00

22 Pneus 215/7 5/17 .S Fate/Goodyear und 75 1.250.00 93.750.00

76 Pneü 265 /7 O 176 Fate/Goodyear Und 100 t.to7 .7 0 170.770.00

308.228,00

cúUsUTÁ TERCEIRA - Dos REcURsos FINANCEIRoS
DOS TERMOS DE REFEIÚNCIÂ: As despesas decorrentes da confatação da presente licitação

correrão por conta de Recursos:

SAÚDE
1o.L22.0839.2206.0000 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊnCra OO NOVO CORONAVÍRUS (COVTD-19J
3.3.90-30.00 - Material De Consumo 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FOLHA NO 3
PROCESSO 9O 1( w) ail
MODALIDADE v
VISTO l.

10.301.0340.1015.0000 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICTpAL DE SAÚDE
3.3.90.30.00 - Material De Consumo
10.305.0340.2070.0000 - MANUTENÇÃO D0 PtSO DE VtGtLÂNCtA EpTDEMtOLÓctCA
3.3.90.30.00 - Material De Consumo

CI/(§ULA QUARTA - Dos AcRÉ§IMos E SUPRE§SÔES
A CONTRÂTADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condiçôes contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem necessários no fornecimento dos materiais, obieto deste confato, até 25% (vinte e cinco) por cento do valor
inicial atualizado do conFato, em observância ao art.65 § 1q da Lei 8.666/93.

cLíUsUTÁ QUINTA - Do PRÁzo DE vIGÊNclA
0 presente confato entrará em ügor na datá de sua assinatura e findar-se-á no dia 3l/12/2021, podendo ser

--rorrogado, após manifestâção das partes envolvidas, mediante Termo Aditivo, conforme artigo 57, inciso l, da Lei
no 8.666/93, e suas alterações.

cúusurÂ sExTA - DA FISCATJZAçÃo
A fiscalização do Contrato será efetuada por servidor designado pela Secretaria de Administração que poderá a
qualquer tempo, determinar o que for necessário à regularizagão da falta do fornecimento observando, bem como
propor a aplicaÉo das penalidades previstâs deste instrumento.

cúUsulÁ sÉ.flMÂ - Do PAGAMENTo
0 pagamento será efetuado após apresentaÉo da Nota nscal comespondente aos produtos adquiridos já a Nota
Fiscal deve está devidamente atestada pelo Setor Competente e será efetivado no prazo de até 30 (trintâ) dias
contados da datâ do atesto.

PARÁGRÂFO PRIMEIRO - Os pagamentos, serão creditados em nome da CONTRATADA" mediante transferência
bancaria em conta corrente da COITITRATADA uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste Contrato.

PARíGRAFO SEGUNDO - Qualquer erro ou omissão ocorrida na documentãÉo fiscal será motivo de correção por
parte da CONTRÁTADA e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja
definitivamente sanado.

./PAR(GRAFO TERCEIRO - A cada pagamento realizado, a CONTRÁTADA deverá comprovar sua regularização
fiscal e com o Fisco Federal e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. Tal comprovação será feita
mediante apresentâÉo de Certidão negativa de debito - CND. Bem como, manter conforme artigo 55 inciso XIll da
obrigação da contratada de manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigaçôes por
eles assumidas, todas as condições de habilitaÉo e qualificação exigidas na licitação.

PA&íGRAFO OUARTO - A CONTRATANTE não pagará juros de mora por atraso no pagamento, cobrado através
de documentos não hábil, total ou parcialmente, bem como por motivo de pendência ou descumprimento de

condições contrárias.

cúUsUTÁ oITÂVA - DO REÁruSTE
O valor do presente Contrato só poderá ser reajustado durante o prazo de sua vigência, se houver aumento
autorizado pelo governo Federal.

CúUSULA NoNA - DAs oBRlGAcÕEs DA CoNTRÂTANTE
A CONTRÂTANTE obrigar-se-á:

a) Acompanhar e Íiscalizar a execução do contrato;
b) Designar um seryidor da Secretaria Municipal de Administração que será responsável pelo
acompanhamento e fiscalização da execução do obieto do presente contrato. Ao servidor
designado, compete enre outras obrigações, verificar a qualidade, inviolabilidade das embalagens,
estado de conservação e validade dos produtos, anotando em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas a execução do conFato determinando o que for necessário a regularização das faltas
ou defeitos observados;
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SECRETARIA MUNICIPAT DE SAÚ
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PREFEITURÂ MUNICIPAL DE SÃO BERN ALIDADE
ESTADO DO MARANHÃO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ct{PJ: 13.956.238/0001-37

VISTO

c) Fornecer a qualquer tempo e com o Máximo de presteza, mediante solicitação escrita da
CONTRATADA, informações adicionais, para dirimir duvidas e orientâ-la em todos os casos
omissos;
dl As decisões e providencias que ultrapassarem as competências, do representânte deverão ser
solicitadas, a seus superiores em tempo hábil para adoção das medidas convenientes;
e) Receber o objeto do contrato na forma do art. 73, inciso II, alÍneas a e b da Lei 8.666/93.

cúUsuÁ DÉCIMÂ . DAs oBRIGAcÔEs DÁ CoNTRÂTADA
0 presente Contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte.
A CONTRÁTADA obrigar-se-á a:

a) Entregar os serviços obieto deste contrato mediante emissão de Nota de Empenho ou Ordem
de Serviços e cronograma de entrega fornecido pela Secretaria Municipal de Administração, em

\_/ estrita observância a sua proposta e ao Anexo VI, observando a qualidade.

c) Manter preposto com anuência da Administração Municipal na localidade da prestação do
serviço para represenÉ-lo na execução do contrato e prestar esclarecimentos necessários ao
servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execução do fornecimento, e a Secretaria
Municipal de AdministraÉo, quando solicitado;
d) Observar o horário do expediente administrativo, compreendido entre 08:00 h as 12:00 como
sendo o horário administraüvo para tratar sobre o contrato e serviços, de segunda a sexta-feira;
e) Cumprir fielmente o estabelecido nas clausulas e condições do presente contrato e de seus
documentos intêgrantes, com obseryância dos requisitos, bem como da legislação em vigor para
perfeita execução do contrato;

0 Arcar com todas as despesas, exigidas por lei, relaüvas ao objeto do contrato respondendo pelos
encargos trabalhistas, preúdenciários, e comerciais resultantes da execução do contrato e outros
correspondentes;
g) Responder pelos danos causados diretamente a administração ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo nâ execução do contrato não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em
face da fiscalização ou acompanhamento efetuado pela Secretâria Municipal de Administração;
h) Reparar, corrigir ou substitxir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto deste contrato
em que se verificarem ücios, defeitos ou incorreções resultantes da execução.

VCLíSULI DÉCIMA PRIMEIM
O descumprimento, total ou parcial, por parte da CONTRATADA" de qualquer das obrigações ora estabelecidas,
sujeitará a CONTRATADA as sanções preüstas na Lei Federal nq 8.666/93, aplicândo nos artigos 81 a 88.

PARÁGRAFO PRIMERO - O atraso inlustificado no cumprimento do obieto deste Contrato sujeitará a

CONTRATADÀ à multa de mora correspondente a 0,3olo (três centésimos por cento) ao di4 sobre o valor do
fornecimento, até o limite de 10% (dez por cento).

PAR1íGRAFO SEGUNDO - Além da multa indicada no parágrafo anterior, â CoNTRATANTE poderá, garantida a

prévia defesa, aplicar à CONTRATADÀ na hipótese de inexecução total ou parcial do Contrato, as seguintes sanções:
a) Advertência;

b) Multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor do Contrato;
c) Suspensâo tempoÉria de pârticipaÉo em licitação e impedimento de contratar com a
administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puniÉo.
e) As sanções previstâs nas alíneas "a",'c" e'd" podendo ser aplicadas coniuntamente com a
prevista na alínea "b'.

PARíGRAFO TERGEIRO - Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicaÉo escritâ à CONTRATADA
e publicada no iornal Oficlal do Estado ou DOU, consta[do o fundamento legal, excluídas os casos de aplicação das
penalidades de advertências e multa de mora.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERÍ{ARDÜ. FOLI.iÁ NO CI .10

PROCESSO

MODALIDADE L
CNPJ:13.956.238/0001-37 VIST0

CLÁSUTÁ DÉGIMA SEGUNDA . DA REscISÃo
A inexecução totãl ou parcial deste contrato enseia a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as preüstâs
em lei-

Constituem motivos para a rescisão deste ConEato:
a) - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
bl - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificaçôes, projetos e prazos;
c) - a lentidão do seu cumprimento,levando a CONTRÁTANTE a comprovar a
impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos
estipulados;
d) - o atraso iniustificado no início da obra, serviço ou fornecimento;
el - a paralisação do fornecimento, sem iusta causa e préüa comunicação à CONTRATANTE;

0 - a subcontratação totâl ou parcial do sêu objeto, a associação da CONTRATADA com outrem,
a sessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporaÉo não
admitidas no edital e no conÍato;
g) - o desatendimento das determinações regulares emanadas pelo servidor a comissão
designada para acompanhar e fiscalizar a suâ execução, assim como as Secretaria Municipal
de Secretaria Municipal de Adminisúação;
h) - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1e do art. 67
desta Lei Federal ne 8.666/93;
i) - a decretação ou a instauração de insolvência civil;
j) - a dissolução da sociedade ou o falecimento da CONTIIATADA;
k) - a alteraÉo social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRÁTADA, que
preiudique a execuÉo do contrato;
l) - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, jusüficâdas e
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado a
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;
m) - a supressão, por parte da CONTRÁTANTE, compras, acarretando modificação do valor
inicial do contrato além do limite permitido no § 1q do art. 65 desta lei;
n) - a suspensão de sua execução, por ordem escritâ da CONTRATANTE, por prazo superior a

120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensóes que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do
pagamento obrigatório de indenizaçôes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado a CONTRATADA, nesses casos,

o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja

normalizada a situação;
o) - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANE

decorrentes dos fornecimentos já recebidos salvo em caso de calamidade públicâ, grave
perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito de optar pela
suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAT DE SAÚDE
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PARÁGRAFO PRJMEIRO - os casos de rescisão contratual serão formalmentê motivados nos autos do processo,
assegurando o contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRÁFO SEGIJNDO - A rescisão deste Contrato poderá ser:
aJ determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nas

alíneas 'a' a 'i' desta cláusula:
b) amigável, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo da licitação, desde
que haja conveniência para a CONTRATANTE;
judicialmente, nos termos da legislação.

cLÁsUIÁ DÉCIMÁ TERCEIRA . Do RECEBIMENTO DOS PRODUTOS
Os serviços deverão ser entregues conforme Cronograma constante nos anexos planilhas orçamentárias, parte
integrante deste.

á
rp

*
I



PREFEITURA MUNICIPÁI DE SAO BE
PM . FOLHA NO

ESTADO DO MARANHÃO
cEss0 1b\.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MODÂLIDADE (,
FUNDO MUNICIPAT DE SAUDE

Ct{PJ: 13.956.238/0001-37
VISTO

PARAGRAFO PRIMEIRO - O objeto do contrato será recebido conforme Cláusula Décima, sendo que os serviços
que não satisfizerem as condições citadas na proposta e no edital serão recusados e colocados a disposição da
CONTRATADA" para serem corrigidos, dentro do prazo estabelecidos entre as partes;

PARÁGRAFO SEGUNDO - A critério da Prefeitura Municipal de SÂO BERNARDo poderá ser concedido novo prazo
para recebimento dos serviços rejeitado. Ocorrendo a reieição pela 2a vez, o contrato poderá ser rescindido. A
C0NTRATADA será notificada para regularizar no prazo Maximo de 15 (quinze) dias corridos, sob o risco de incidir
nas penalidades preüstas no ArL 87 tJalni n" A.666/93;

CLíSULA DÉCIMA QUINTA . DAs ALTERÁçoES
Este contrato poderá ser alterado, com as devidas iustificativas, no caso previsto no aIL da Lei n" 8.666/93.

entro do prazo de 20 (vinte) dias, contados da sua assinatura, a CONTRATANTE providenciará a publicação em
resumo, do presente Contrato.

cúusulÁ sÊflMÁ - Do roRo
O foro da Comarca de SÂO BERNARDO no Estado do Maranhão, será o competente para dirimir dúvidas ou
pendências resultantes deste Contrato.

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente instrumento
lavrado em 3 (trêsJ vias de igual teor e forma, assinado pela p unhas abaixo

ERNARDO(MA), 09 DE MARÇO DE 2021

O BERNARDO

arvalho
CONTRA TE

MOTORMAQ EM REENDIMENTO EIRELI
CNPJ nq. 28.984.919 I 0001-86

THAÍS SILVA DE LIMA,
CPF na.984.2o7.552-49

TESTEMUNHAS:

CPF
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . ;iJLHA 

NO

CilPJ:13.956.2381OOOL-37 t..;:S0iôi
. iJAtiDADE

LPLI

------

PLANILTIA ORçAMENTÁRJA

SECRETARIA DE SAUDE

ITEM PRODUTOS MÁRCA QTDE R$ UNIT. R$ TOTAL
1 PNEU 265 70X16 FATE 25 R$ 770,00 R$ 19.250,00

2 PNEU 215-75R 17,5 STEELMAK FATE 2,5 R$ 1.051,00 R$ 2.627 ,50

3 PNEU 215.75R 17,5 SHANG FATE 2,5 R$ 969,00 R$ 2.422,50

4 PNEU 175X70X14 FATE z0 R$ 268,00 R$ 5.360,00

SUBTOTAL: CINQUENTA E NOVE MIL E TREZENTOS E VINRTE REÁIS
R$

29.660,00
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